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Tarieven vanaf 1 januari 2022

Losse privéles à 60 min. €55,- incl. BTW

Strippenkaart à 5 lessen (geldigheid kaart 6 maanden) €265,- incl. BTW (€ 53.-per les)

Strippenkaart à 10 lessen (geldigheid 6 maanden) €500,- incl. BTW (€ 50,- per les)

Zangles met meerdere personen à 60 min. (max. 4 p.) €75,- incl. BTW

Privéles voor kinderen tot 15 jaar à 30 min €32,- (vrijgesteld van BTW)

Strippenkaart à 5 lessen voor kinderen tot 15 jaar à 30 min. (geldigheid kaart 6 maanden) €155,-

Het BTW-percentage voor zangles bedraagt 21%.
Voor leerlingen jonger dan 21 jaar geldt een vrijstelling van BTW.
Studenten en mensen met een minimuminkomen komen in overleg in aanmerking voor een
kortingstarief.

Enkele richtlijnen:
- De zanglessen worden meteen na de les via een betalingsverzoek verrekend. Een strippenkaart
wordt bij de eerste les van de strippenkaart verrekend met een betalingsverzoek. De cursist dient
binnen 10 dagen te betalen. De strippenkaart is drie maanden geldig. Eenmaal per kwartaal ontvangt
de leerling een overzicht van de gevolgde lessen.
-Zanglessen die worden afgezegd op de dag voordat de les zou plaatsvinden of op de desbetreffende
dag worden in rekening gebracht.
-Bij keelpijn of (plotselinge) heesheid en/of verkoudheid kan niet veilig worden gewerkt met de stem
en is de kans op besmetting van anderen en blessure groot. Daarom is de leerling in dat geval
verplicht de les af te zeggen.
-Indien de cursist één of meerdere sessies op het afgesproken tijdstip verzuimd, blijft het   lesgeld
verschuldigd. Wanneer de zangles eerder dan één dag van te voren is afgezegd, bestaat er een
mogelijkheid binnen 4 weken in te halen. Wanneer de cursist de zangles wil inhalen zal hij/zij zelf zorg
moeten dragen voor het maken van een nieuwe afspraak.
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